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فصل 2

فناوری و فرایندها
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رابطۀ راه پله:
یکی از روابط متداول که ارتباط بین ارتفاع و کف پله را بیان می کند ،به صورت
رابطه زیر است:
2a + b = 62
 :aارتفاع تک پله
 :bاندازه کف تک پله
این اجزا در شکل زیر دیده می شود.

جداول و دستورالعملها   
جدول مشخصات الیه ها

10

ردیف

نام الیه

رنگ الیه ضخامت الیه نوع خط الیه

موقعیت الیه

1

Wall

Cyan

0/6

 Continuousدیوارهای خارجی و
داخلی

2

Door&Win

Yellow

0/2

Continuous

درها و پنجره ها

3

Stair

Green

0/3

Continuous

پله

4

Hatch

Color

0/09

Continuous

هاشور

5

Hidden Line

Red

0/15

Hidden

خطوط پنهان

6

Text

Blue

0/3

Continuous

متن ها و کدهای
ارتفاعی

7

Line

Magenta

0/15

Continuous

خطوط مسیر پله،
باغچه ،لبه تراس،
کمد ،عالمت
شمال ،کابینت
آشپزخانه و ...

مراحل ترسیم برش اجرایی
ابتدا برش فاز یک معماری ساختمان را ترسیم کنید ،سپس موارد زیر را به
ترتیب به برش اضافه کنید:
 1ترسیم کدهای ارتفاعی
 2ترسیم خط زمین (خط زیر پی ،با توجه و دقت به عمق یخبندان و حرکت
لوله های تأسیساتی در کف فضا)
 3ترسیم پی های ساختمان و خط زمین
 4ترسیم مقاطع دیوارهای کرسی چینی با رعایت ضخامت مورد نیاز
 5ترسیم ضخامت کفسازی و عایق کاری کف در صورت نیاز
 6ترسیم مقاطع سقف های کاذب (معموالً در باالی فضاهایی مانند آشپزخانه،
حمام ،راهرو و )...
 7ترسیم مقطع دیوارحیاط
 8ترسیم الیه های اجرایی بام (خطوط کفسازی بام و بتن شیب بندی)
 9ترسیم ضخامت اندود و عایق کاری روی دست انداز بام
 10ترسیم درپوش دست انداز بام
 11ترسیم نرده های راه پله
 12ترسیم کدهای ارتفاعی
 13ترسیم پوشش ،عناصر نازک کاری و نماهای داخلی :پوشش نهایی سقف ها
و کفسازی ها ترسیم شود.
 14ترسیم اندود نمای خارجی (به طور مثال اندود سیمان و سنگ پالک) یا
نمای آجری
 15اضافه کردن بافت و عالئم مصالح مورد استفاده
 16اضافه کردن محل جزئیات اجرایی
 17ترسیم تیپ بندی در و پنجره ها
 18ترسیم آکس ستون ها
 19اندازه گذاری کامل برش
 20نوشتن عنوان و مقیاس برش در زیر نقشه
 21نوشتن مشخصات و توضیحات :هر چیزی که در مقاطع ،ترسیم و اندازه گذاری
می شود باید مشخصات آن در کنار نقشه ها نوشته شود ،مگر آنکه در مقاطع
جزیی معرفی شوند:
معرفی عناصر بام و نوشتن عنوان و مشخصات آنها ،معرفی عناصر موجود در
دیوارها و پله ها مانند اندود سقف و دیوار پله ،جنس و نوع کفسازی پله ها ،نوع
عایق کاری دیوارهای دو جداره ،نوع اندود و جنس نمای خارجی ،مشخصات نعل
درگاه و کف پنجره و  ،...معرفی عناصر موجود در سقف ،معرفی عناصر موجود
در زیر کف زمین مانند نوع زیر سازی کف ،نحوه عایق کاری کف ،جنس و نوع
کرسی چینی ،جنس و مشخصات پی ها ،مشخصات خاک زیر پی و جنس خاک
و  ،...معرفی عناصر موجود در بیرون ساختمان مانند کفسازی محوطه ،نوع
جدول گذاری ،دیوار محوطه ،نرده و دست اندازها و نوشتن تذکرات فنی و اجرایی.
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جزئیات اجرایی کف سازی بر روی خاک در مکان مرطوب و استفاده از
عایق حرارتی
سرامیک
مالت ماسـه و سیمان به ضخامت 1/5سانتی متر
عایق رطوبتی
مالت ماسـه و سیمان به ضخامت 1/5سانتی متر
بتن پوکه با شیب  1/5درصد
عایق حرارتی پلی بورتان به ضخامت  5سانتی متر
بتن کفسازی به ضخامت  10سانتیمتر
بلوکاژ به ضخامت حداقل  30سانتیمتر
خاک کوبیده و دانهبندی شده
جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب با عایق
حرارتی و پوشش نهایی سرامیک
مقیاس1/20 :

جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب بدون عایق حرارتی
سرامیک
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  1/5سانتی متر
عایق رطوبتی
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  1/5سانتی متر
بتن پوکه با شیب  1/5درصد
عایق حرارتی پلی بورتان به ضخامت  5سانتی متر
بتن کف سازی به ضخامت  10سانتی متر
بلوکاژ به ضخامت حداقل  30سانتیمتر
خاک کوبیده و دانهبندی شده

جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب بدون عایق
حرارتی و پوشش نهایی سرامیک
مقیاس1/20 :

جزئیات شماره دو کف سازی بر روی خاک در مکان خشک و استفاده
از عایق حرارتی

سنگ
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 3سانتی متر
بتن پوکه با شیب  1/5درصد و ضخامت 5سانتیمتر
عایق حرارتی پلیبورتان به ضخامت 5سانتیمتر
بتن کف سازی به ضخامت  10سانتی متر
بلوکاژ به ضخامت حداقل  30سانتی متر
خاک کوبیده و دانه بندی شده
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جزئیات اجرایی کف سازی در مکان خشک با عایق
حرارتی و پوشش نهایی سرامیک
مقیاس1/20 :

جزئیات شماره دو کف سازی بر روی خاک در مکان مرطوب و استفاده از عایق حرارتی
سرامیک
مالتماسهوسیمانبهضخامت 2سانتیمتر
بتن کف به ضخامت  4سانتی متر
عایق حرارتی پلیبورتان به ضخامت 5سانتیمتر
عایق رطوبتی
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 1/5سانتیمتر
بتن کف سازی به ضخامت  10سانتی متر
بلوکاژ به ضخامت حداقل  30سانتیمتر
خاک کوبیده و دانه بندی شده

جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب با عایق
حرارتی و پوشش نهایی سرامیک
مقیاس1/20 :

جزئیات شماره دو اجرایی کف سازی در مکان مرطوب بدون عایق حرارتی
سنگ
مالتماسهوسیمانبهضخامت 3سانتیمتر
مالتماسهوسیمانبهضخامت1/5سانتیمتر
عایق رطوبتی
مالتماسهوسیمانبهضخامت 1/5سانتیمتر
بتن کف سازی به ضخامت  1/5سانتی متر
بلوکاژ به ضخامت حداقل  30سانتیمتر
خاک کوبیده و دانه بندی شده
جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب بدون
عایق حرارتی و پوشش نهایی سنگ
مقیاس1/20 :

جزئیات اجرایی کف سازی ما بین طبقات در مکان خشک
پوشش نهایی کف موزائیک

مالتماسهوسیمانبهضخامت 2سانتیمتر
بتن سبک جهت شیب بندی

سازه سقف
نازک کاری
جزئیات اجرایی کف سازی مابین طبقات در مکان
خشک
مقیاس1/20 :
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جزئیات اجرایی کف سازی ما بین طبقات در مکان مرطوب

پوشش نهایی کف موزائیک
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2سانتیمتر
مالتماسهوسیمانبهضخامت 2سانتیمتربهعنوانمالتمحافظ
عایق رطوبتی
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2سانتیمتر
بتن سبک جهت شیب بندی

سازه سقف
نازک کاری

جزئیات اجرایی کف سازی مابین طبقات در مکان
مرطوب
مقیاس1/20 :

جزئیات اجرایی سقف پارکینگ یا پیلوت با عایق حرارتی

فرش کف
 3سانتی متر مالت ماسه سیمان
 3سانتی متر بتن بستر با عیار 250 kg/m2

 10تا  5سانتی متر فوم بتن

یک الیه نایلون ضخیم محافظ یونولیت
یونولیتبهضخامت3سانتیمتربهعنوانعایقحرارتی

یک الیه ژئوتکستایل

الیه بخاربند (نایلون ضخیم یا  PVCرول)
سازه سقف
پالستر زیر سقف
جزئیات اجرایی کف سازی مابین طبقات ،سقف
پارکینگ یا پیلوت با عایق حرارتی
مقیاس1/20 :

14

مراحل اجرا:
 1پس از اجرای سقف ابتدا یک الیه بخار بند که معموالً نایلون ضخیم می باشد
بر روی سقف پهن می گردد.
 2اجرای ژئوتکستایل
 3اجرای الیه یونولیت به ضخامت  4تا  5سانتی متر
 4اجرای الیه نایلون ضخیم جهت محافظت از یونولیت
 5اجرای فوم بتن به ضخامت  5تا  10سانتی متر
 6اجرای الیه بتن به عیار  250کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن
 7اجرای مالت ماسه و سیمان به ضخامت  3سانتی متر (ضخامت مالت به نوع
پوشش نهایی کف بستگی دارد).
 8اجرای پوشش نهایی کف (سرامیک ،موزاییک ،سنگ)

جزئیات اجرایی کف سازی پشت بام با اجرای عایق حرارتی از سمت خارج
پوشش نهایی موزائیک
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2/5سانتیمتر
یونولیتبهضخامت 5سانتیمتر(عایقحرارتی)
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2سانتیمتر به عنوان
مالت محافظ عایق رطوبتی ایزوگام
 2سانتیمتر مالت ماسه و سیمان به عنوان بستر عایق کاری
 4تا  5سانتیمتر بتن با عیار  250kg/m2با سطح لیسهای
پوکه شیب بندی (کرم بندی)
الیه بخاربند (نایلون ضخیم یا  PVCرول)
سازه سقف

اندود داخلی
جزئیات اجرایی کف سازی روی بام ،بام وارونه ،حالت اول
مقیاس1/20 :

جزئیات اجرایی کف سازی پشت بام با اجرای عایق حرارتی از سمت داخل
پوشش نهایی موزائیک
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2/5سانتیمتر
عایق رطوبتی ایزوگام
 4تا  5سانتی متر بتن با عیار 250 kg/m2

با سطح لیسه ای (بستر عایق)
پوکه شیببندی (کرمبندی)
سازه سقف

یکالیهنایلونضخیممحافظیونولیت(عایقحرارتی)
یک الیه یونولیت به ضخامت  5سانتی متر
الیه بخاربند (نایلون ضخیم یا  PVCرول)

پوشش نهایی

چوب چارتراش  4×8سانتی متر
چوب چارتراش  2×2سانتی متر

یک الیه یونولیت به ضخامت  5سانتی متر
الیه بخاربند (نایلون ضخیم یا  PVCرول)
پوشش چوبی

جزئیات اجرایی کف سازی روی بام ،عایق کاری از
سمت داخل
مقیاس1/20 :

پوشش پیشنهادی زیر سقف با چوب

15

جزئیات اجرایی کف سازی پشت بام با اجرای عایق حرارتی بر روی سقف
(روش دوم ،بام وارونه ـ تدریس به صالحدید هنرآموز)
پوشش نهایی موزائیک
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  2/5سانتی متر
مالتماسهوسیمانبهضخامت2سانتیمتربهعنوانمالتمحافظ
عایق رطوبتی ایزوگام
 2سانتیمتر مالت ماسه و سیمان به عنوان بستر عایقکاری
 4تا  5سانتیمتر بتن با عیار  250kg/m2با سطح لیسهای
پوکه شیببندی(کرمبندی)
یک الیه نایلون ضخیم محافظ یونولیت
یونولیت به ضخامت  5سانتی متر (عایق حرارتی)
الیه بخاربند (نایلون ضخیم یا  PVCرول)
سازه سقف

اندود داخلی
جزئیات اجرایی کف سازی روی بام ،بام وارونه ،حالت دوم
مقیاس1/20 :
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جزئیات اجرایی دیوار زیرزمین با عایق حرارتی و رطوبتی

موزائیک
مالت ماسه و سیمان
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  2سانتیمتر بهعنوان اندود محافظ
بتن سبک
خاک کوبیده شده

نازک کاری
مالت ماسه و سیمان
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  2سانتیمتر به عنوان اندود محافظ
عایق رطوبتی
مالتماسهوسیمانبهضخامت 2سانتیمتربهعنوانبسترعایقکاری
بتن سبک
سقف تیرچه و بلوک
یونولیت
بخاربند
مالت گچ و خاک
مالت گچ نازک کاری

نازک کاری
مالت گچ و خاک به ضخامت  2سانتی متر
دیوار محافظ عایق کاری
نایلون محافظ عایق
پشم سنگ یا پشم شیشه
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  2سانتی متر به عنوان اندود محافظ
عایق رطوبتی
دیوار  35سانتی متری
موزائیک
مالت ماسه و سیمان
بتن الغر
نایلون محافظ عایق
یونولیت
بتن سبک
بلوکاژ
خاک کوبیده شده

جزئیات اجرایی دیوار زیرزمین با عایق حرارتی و رطوبتی
مقیاس1/200:
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جزئیات اجرایی دیوار خارجی در حالت کف اتاق باالتر از کف محوطه

موزائیک
مالت ماسه و سیمان
بتن سبک
بلوکاژ

مالت گچ
مالت گچ و خاک به ضخامت  2سانتی متر
مالت ماسه و سیمان
سنگ قرنیز

نازک کاری
دیوار  35سانتی متری
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  2سانتی متر به عنوان اندود محافظ
عایق رطوبتی

مالتماسهوسیمانبهضخامت 2سانتیمتربهعنوانبسترعایقکاری
موزائیک
دیوار11
مالت ماسه و سیمان
سانتی متری
بتن الغر
خاک کوبیده شده
سنگ ازاره
مالت ماسه و سیمان

جزئیات اجرایی دیوار خارجی کف اتاق باالتر از کف محوطه
مقیاس1/200:
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جزئیات اجرایی دیوار دوجداره در طبقات با عایق حرارتی
میلگرد شماره  8هر  60سانتی متر
پشم سنگ یا پشم شیشه
آجر سفال
مالت گچ و خاک به ضخامت  2سانتی متر
مالت گچ
موزائیک
مالت ماسه و سیمان
بتن سبک
بتن سقف
سقف تیرچه و بلوک

چفت یک سانتی متری
مالت ماسه و سیمان
قرنیز

جزئیات اجرایی دیوار دوجداره در طبقات با عایق حرارتی
مقیاس1/200:

جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی دیوار خارجی و سقف پارکینگ

اندود گچ و خاک
اندود گچ پرداختی
دیوار آجری سفالی مجوف
یونولیت فشرده

رابیتس
دوغابه ماسه و سیمان
مالت ماسه و سیمان کم آب
سنگ نما

رابیتس

سقف مطابق جزئیات سازه

میلگردهای اتصالی به سازه
شبکه میلگرد با فاصله 80
سانتی متر که از اطراف به
سازه اصلی اتصال پیدا کرده
است.

نبشی 6
لب بند
رابیتس
اندود گچ و خاک
اندود گچ پرداختی

درب پارکینگ

جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی دیوار خارجی و سقف پارکینگ
مقیاس1/200 :
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جزئیات اجرایی دیوار زیرزمین بدون عایق حرارتی
موزائیک
مالت ماسه و سیمان
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  2سانتی متر به عنوان اندود محافظ
بتن سبک
خاک کوبیده شده

نازک کاری
مالت گچ و خاک به ضخامت  2سانتی متر
دیوار  35سانتی متری
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  2سانتی متر به عنوان اندود محافظ
عایق رطوبتی
دیوار محافظ
موزائیک
مالت ماسه و سیمان
بتن سبک
بلوکاژ
خاک کوبیده شده

جزئیات اجرایی دیوار زیرزمین بدون عایق حرارتی
مقیاس1/200 :
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جزئیات اجرایی قرنیز اجرا شده بر روی جان پناه پشت بام (درپوش روی دیوار)
درپوش سنگی
شیب به طرف بام %2

مالت ماسه و سیمان به عیار حداقل250
کیلوگرم سیمان در متر مکعب
ناهمواری جهت چسبندگی بیشتر
دست انداز آجری

جزئیات اجرایی نصب درپوش سنگی روی دیوار
مقیاس1/20 :

جزئیات اجرایی قرنیز پای دیوار در داخل ساختمان
دیوار آجری با مالت ماسه سیمان

دیوار آجری با مالت ماسه سیمان

اندود داخلی طبق جدول نازککاری

اندود داخلی طبق جدول نازککاری

سوراخ پیچ و رول پالک
قرنیز چوب روسی توسط
پیچ و رول پالک نصب
شود به دیوار و مجل
سرپیچ خزینه گردد.

اندود سیمان مطابق مشخصات فنی

کل تمام شده داخل

چفت
قرنیز از سنگ مرمر
گرانیت گوهره سفید درجه یک
به ضخامت یک سانت
کف تمام شده داخل

جزئیات اجرایی نصب قرنیز چوبی به دیوار داخلی جزئیات اجرایی نصب قرنیز سنگی به دیوار داخلی
مقیاس1/20 :
مقیاس1/20 :
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جزئیات اجرایی نصب ازاره بتنی
جفت و قرنیز

دیوار آجری
عایق رطوبتی

پوشش نهایی کف

مالت ماسه و سیمان جهت بستر عایق
خمیر درزبند سراسری به
ضخامت  15میلی متر
ازاره بتنی درجا به عیار 250
کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

ساختاراصلیکف

عایق رطوبتی

آسفالت نرم و مذاب به ضخامت
 15میلی متر

کرسی چینی آجری
خمیر درزبند سراسری به
ضخامت  15میلی متر

کفسازی طبق نقشه های محوطه سازی

کرسی چینی آجری

جزئیات

جزئیات اجرایی نصب ازاره بتنی
مقیاس1/150 :

جزئیات اجرایی نصب ازاره سنگی
دیوار آجری
عایق رطوبتی و تور سیمی روی آن

پوشش نهایی داخلی

خمیر درزبند سراسری به ضخامت 15میلیمتر

میخ به فواصل 150
میلی متر
چفت و قرنیز

مالت ماسه و سیمان جهت بستر عایق
دوغاب ماسه کام ً
ال شسته و سیمان به
نسبت حجمی  %4به ضخامت  20میلیمتر

پوشش نهایی کف

سنگ ازاره به ضخامت  25میلی متر
مواد پرکننده درز انبساط

کف سازی محوطه
قبل از اتمام کف سازی عایق
پوشیده و محافظ شود
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ساختار اصلی کف

طبق مشخصات نقشههای سازه

جزئیات اجرایی نصب درپوش فلزی روی دیوار (تدریس به صالحدید
هنرآموز)
ورق گالوانیزه فلزی به ضخامت  0/75میلی متر
الیه ضد رطوبت سراسری

پیچ جهت نصب تسمه فلزی به فواصل  600میلی متر

حداقل شیب %2

تسمه فلزی به ضخامت  3میلی متر و به عرض  30و
به فواصل  600میلی متر
درپوش بتنی به عیار  250کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

بلوک چوبی سرتاسری به ابعاد  30 × 40 × 50در بتن درپوش
نصب شود.
دست انداز آجری
		

پوشش نهایی

جزئیات اجرایی نصب درپوش فلزی روی دیوار
مقیاس1/20 :

جزئیات اجرایی دیوار جان پناه بام و نحوه عایق کاری آن
درپوش سنگی
ته سنگ جهت چسبندگی بیشتر ناهموار شود.
چفت به عرض  15میلی متر و عمق 10میلی متر
مالت ماسه و سیمان به عیار  250کیلوگرم سیمان در متر
مکعب بتن و ضخامت  20میلیمتر
قرنیز سنگی به ارتفاع  100میلی متر
پوشش نهایی سنگ

پوشش نهایی سنگ
دست انداز آجری
مالت ماسه و سیمان
به عیار  300کیلوگرم
سیمان در متر مکعب
و به ضخامت حداقل
 25میلی متر

پوشش نهایی زیرین
ساختار اصلی کف

چفت  10× 10میلی متر
با ابزار اجرا شود
جزئیات اجرایی دست انداز آجری و درپوش سنگی
مقیاس1/20 :
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جزئیات اجرایی نصب ازاره سنگی(روش دوم)

دیوار آجری

پوشش نهایی داخلی
چفت و قرنیز

پوشش نهایی کف
عایق رطوبتی و تور سیمی روی آن
خمیر درزبند سراسری به ضخامت
 15میلی متر
دوغاب ماسه کام ً
ال شسته و سیمان
به نسبت حجمی  1/4به ضخامت
 20میلی متر
سنگ ازاره به ضخامت  25میلی متر
با مفتول سیمی برای مهار کفسازی
محوطه

مواد پرکننده درز انبساط

جزئیات اجرایی نصب ازاره سنگی
مقیاس1/150 :
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ساختار اصلی کف

عایق رطوبتی قبل از اتمام
کفسازی عایق پوشیده و
محافظت شود.

جزئیات اجرایی آبروی بام در کنار دیوار جان پناه
کف خواب از ورق گالوانیزه به ضخامت  0/75میلی متر
موزائیک گیر از ورق گالوانیزه فرم داده شده مشبک لحیم شده به کف خواب
درپوش آبرو

رجوع شود به نقشه های
سازه
کفسازی از موزائیک مطابق الگو
ماسه ریز دانه
مالت ماسه سیمان محافظ عایق رطوبتی
عایق رطوبتی از نوع ایزوگام یا مشابه
مالت ماسه سیمان بستر عایق رطوبتی
بتن سبک جهت شیب بندی
سقف تیرچه بلوک مطابق مشخصات سازه

جزئیات اجرایی آبروی بام در کنار دیوار جان پناه
مقیاس1/20 :

جزئیات اجرایی آبرو بام در وسط پشت بام
درپوش چدنی
کف خواب از ورق گالوانیزه
پوکه صنعتی 		
سرامیک

مالت ماسه و سیمان
دوالیه قیر و گونی
ورق فلزی
دوالیه قیر و گونی
مالت ماسه و سیمان بستر عایق
بتن سبک شیب بندی

کف خواب از ورق گالوانیزه

جزئیات اجرایی آبرو بام در وسط پشت بام
مقیاس1/10 :
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مراحل ترسیم پالن فنداسیون
 1مبنای ترسیم پالن فنداسیون ،پالن آکس بندی است .پس ابتدا پالن
آکس بندی را ترسیم کنید.
 2محل قرارگیری ستون های پالن معماری را در تالقی محورهای آکس
ترسیمی با مربع توپر نشان دهید.
 3محدودۀ زمین را از روی پالن معماری داده شده مشخص کرده و با خط
ممتد نازک رسم کنید.
 4برای ترسیم پی ها باید طبق جدول تیپ بندی فنداسیون که مهندس
محاسب در اختیار شما قرار می دهد عمل نمایید .در ترسیم پی های گوشه ،باید
لبۀ بیرونی پی را بر مرز پالن منطبق نموده به طوری که ستون درگوشۀ بیرونی
پی قرار بگیرد.
 5حال برای ترسیم پی های کناری ،باید یک بُعد از پی را بر امتداد مشخص
شدۀ مرز پالن مذکور منطبق نمایید( .ابعاد پی با نظر مهندس محاسب در ترسیم
پی ها باید در نظرگرفته شود).
 6سپس شناژهای طولی و عرضی میانی را ترسیم نمایید .عرض شناژ ،باید از
دو طرف نسبت به محورهای افقی و عمودی یکسان در نظر گرفته شوند.
 7ترسیم بتن مگر آخرین مرحله از ترسیم پالن فنداسیون خواهد بود .دورتا
دور ،از لبۀ پی و شناژها را با فاصلۀ 10سانتی متر و با خطوط ممتد نازک ،خطوط
بتن مگر را نشان دهید و در ادامه خطوط بین پی و شناژ را پاک کنید.
دستورالعمل ترسیم پالن فنداسیون نواری نیز به ترتیب زیر نشان داده
می شود:
مرحله اول :چون مبنای ترسیم پالن فنداسیون ،پالن آکس بندی است ،لذا ابتدا
باید پالن آکس بندی و سپس ستون گذاری را از روی پالن معماری رسم نمایید.
مرحله دوم :محدودۀ مرز زمین را از روی پالن موقعیت و پالن معماری داده
شده مشخص کرده و با خط ممتد نازک رسم کنید.
مرحله سوم :برای ترسیم پی ها باید مطابق عرض پی ها که مهندس محاسب در
رسام قرار می دهد ،عمل نمود.
اختیار ّ
به این منظور می توانید ابتدا نوارهای طولی و سپس نوارهای عرضی را به سلیقۀ
خود ترسیم نمایید.
الزم به ذکر است که لبۀ پی ها باید منطبق برلبۀ محدودۀ زمین بوده و از آن
خارج نگردد.
مرحله چهارم :خطوط اضافی که درمحل تالقی پی ها ایجاد شده را پاک کرده
و نقشه را با ترسیم خطوط بتن مگر کامل کنید.
مرحله پنجم :نام گذاری و تیپ بندی پی های نواری و تکمیل اندازه گذاری نقشه
آخرین مرحلۀ ترسیم است.
فاصلۀ بین آکس ها را اندازه گذاری کنید و اندازۀ طولی و عرضی پالن را بر روی
خط اندازه بنویسید ،کدهای ارتفاعی سطوح غیرهم سطح را نیز نشان دهید.
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مراحل ترسیم پالن تیرریزی
مرحله شماره ( :)1ترسيم پالن آکس بندی و مشخص نمودن محل قرارگیری
ستون ها اولین گام است.
مرحله شماره ( :)2محوربندى ستون ها
موقعيت داكت ،نورگير ،دستگاه پله ،اختالف سطح و يا هر عامل تأثيرگذار ديگر
بر روى سقف را مشخص كنيد.
مرحله شماره ( :)3ترسيم تيرها
تيرها را طبق نظر مهندس محاسب ترسيم نماييد .معموالً براى انتقال بهتر بار
سقف به ستون ها ،تيرها از هر ستون به ستون مجاور متصل مى گردند.
مرحله شماره ( :)4ترسيم شناژ مخفى
در سقف هاى تيرچه و بلوك ،براى توزيع يكنواخت بار روى سقف و همچنين
در محل هایى كه بار منفرد وجود داشته باشد ،كالف ميانى بتنى (شناژ مخفى)
تعبيه مى شود .طبق آيين نامه اجرایى سقف هاى تيرچه و بلوك ،براى سقف هایى
با بار زنده  350كيلوگرم برمترمربع و طول دهانه بيشتر از  4متر ،يك كالف
ميانی بايد در سقف ايجاد شود .شناژ مخفی با ضخامت  10سانتى متر ،در وسط
طول تيرچه و عمود بر جهت تيرچه ها تعبيه می گردد.
مرحله شماره ( :)5تیپ بندی تیرها
پس از ترسیم تیرها ،تیپ بندی آنها را با حرف  Bمخفف  BEAMو یک شماره
در سمت راست آن انجام می دهیم .در تعیین شماره تیپ هر تیر بتنی ،طول آن
تیر (فاصلۀ بین دو ستون مجاور یکدیگر) نقش اصلی و مهم دارد.
مرحله شماره ( :)6ترسيم جهت تيرچه ها
در سقف تيرچه و بلوك جهت اجراى تيرچه ها را با عالمت
نشان مى دهند.
معموالً در هر دهانه ،تيرچه در جهت طول بيشتر اجرا مى گردد ،ولی نظر مهندس
محاسب مالک عمل می باشد.
(تیب بندی تیرچه ها با حرف  Jمخفف  Joistو با یک شماره کنار آن مطابق
جدول محاسباتی تیرچه انجام می گردد).
مرحله شماره ( :)7ترسيم تيرريزى سقف اتاقك پله
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جدول عالئم اختصاری و مفاهیم مربوط به نیم رخ های ساختمانی

INP14

تیرآهن معمولی با ارتفاع 14
سانتی متر
تیرآهن سرپهن با ارتفاع 16
سانتی متر

ردیف

نوع پروفیل

1

تیرآهن معمولی
(نرمال)

INP

2

تیرآهن سرپهن

IPE

IPE16

3

تیرآهن بال
پهن (سبک
وزن)

IPB4

IPB420

تیرآهن بال پهن با ارتفاع 20
سانتی متر از نوع سبک وزن
(اروپایی)

4

تیرآهن بال
پهن (متوسط
وزن)

IPB

IPB18

تیرآهن بال پهن با ارتفاع 18
سانتی متر از نوع متوسط وزن
(اروپایی)

5

تیرآهن بال
پهن (سنگین
وزن)

IPB7

IPB722

تیرآهن بال پهن با ارتفاع 22
سانتی متر از نوع سنگین وزن
(اروپایی)

6

ناودانی

UNP

UNP16

ناودانی با ارتفاع  16سانتی متر
(اروپایی)

7

تیرآهن Z

Z

Z18

تیرآهن  Zبا ارتفاع 18
سانتی متر

8

نبشی با دوبال
مساوی

L

L70×70×7

نبشی با عرض بال های 60
میلی متر و ضخامت  6میلی متر

9

نبشی با دو بال
مساوی

L

L100×50×10

نبشی با عرض بال بزرگ
 100و عرض بال کوچک
 50میلی متر و ضخامت
   10میلی متر

10

قوطی
(چهارگوش)

100 ×100 ×9

قوطی چهارگوش توخالی به
ابعاد بیرونی  100میلی متر و
ضخامت  9میلی متر
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شکل

عالمت
استاندارد

فرم نشان دادن
در نقشه های
اجرایی

توضیحات

ردیف

نوع پروفیل

11

پروفیل توخالی
دایره شکل
(لوله)

12

سپری با ارتفاع
و قاعدۀ مساوی

13

سپری با
ارتفاع و قاعدۀ
نامساوی

شکل

عالمت
استاندارد

فرم نشان دادن
در نقشه های
اجرایی

توضیحات

100×8

لوله با قطر  100میلی متر و
ضخامت  8میلی متر

T

T40 ×40

سپری با قاعده و ارتفاع 40
سانتی متر

T

T80×40

سپری با قاعده  80و ارتفاع
 40سانتی متر

14

میلگرد ساده

10

میلگرد ساده با قطر 10
میلی متر

15

میلگرد آج دار

12

میلگرد آج دار با قطر 10
میلی متر

16

چهارگوش توپر

100×100

چهارگوش توپر با اضالع
مساوی و برابر  100میلی متر

17

تسمه

80×6

تسمه با عرض  80میلی متر و
ضخامت  6میلی متر

18

ورق (پلت)

PL

PL400×200×10

ورق (پلت) با طول  400و
عرض  200و ضخامت 10
میلی متر
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اشکال زیر پروفیل هایی که به عنوان ستون مورد استفاده قرار می گیرند را به
همراه مقاطع آنها نشان می دهد.
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قوطی (مربع شکل)

IPB

ستون مرکب ()2IPE + 2PL

قوطی (مستطیل شکل)

لوله

ستون مرکب ()3IPE + 2PL

ستون مرکب ()2IPB + 2PL

ستون مرکب ()4L + PL

میلگرد و چهارگوش

*جدول مشخصات میل گرد ها (گرفته شده از کتاب پروفیل های ساختمانی «جدول اشتال»)
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شکل های رایج و کاربرد میلگردها در بتن:
در جدول زیر شکل و عملکرد میلگرد های مصرفی در بتن آورده شده است.
نام رایج میلگرد
راستا (سيتكا)

خاموت

شکل کاربردی

عملکردها
ـ برای جبران ضعف
کششی بتن

1ـ برای تحمل نیروی
برشی و جلوگیری از
گسترش ترک هاي برشي
2ـ برای كاهش طول آزاد
ميلگردهاي فشاري
3ـ نگهداري ميلگردهاي
راستا در موقعيت خود
مطابق نقشه

ادکا

1ـ برای تحمل لنگر های
منفی درتکیه گاه های
تیرهای سراسری
2ـ برای تحمل نیروی
برشی
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سنجاقک

ـ برای تقویت مقاومت
برشی مقطع بتني همانند
خاموت عمل مي كند
(كمك به كاهش مصرف
خاموت)

رکابی

ـ برای تنظيم فاصله بين دو
شبكه میلگرد در دیوارها

خرک

ـ برای نگهداري
ميلگردهاي شبکه فوقاني
با فاصله معین از شبكه
تحتاني در فونداسیون ،کف
و سقف هاي بتنی مطابق
نقشه

حداقل قطر خم های میلگردها
حداقل قطر خم «»d

نوع میلگرد
فوالد نرمه
٭S220

فوالد نیم سخت
٭S300

٭S400 . S500

فوالد سخت

کمتر از  28میلی متر

5db

5db

6db

 28تا  34میلی متر

5db

6db

8db

 36تا  55میلی متر

7db

10db

10db

قطر میلگرد

 dbقطر اسمی میلگرد

حداقل قطر خمها برای خاموت ها
نوع میلگرد
قطر میلگرد
 16میلی متر و کمتر

حداقل قطر خم «»d
فوالد نرمه

فوالد نیم سخت

فوالد سخت

2/5 db

4db

4db
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ضوابط کلی خم کردن میلگردها:
کلیۀ میلگردها باید به صورت سرد
خم شوند ،مگر آنکه دستگاه نظارت،
روشی دیگر را مجاز بداند.
خم کردن میلگردها باید تا آنجا که
ممکن است به طور مکانیکی به وسیلۀ
ماشین مجهز فلکۀ خم کن و با یک
بار عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد
به طوری که قسمت خم شده دارای
انحنای ثابتی باشد.
برای خم کردن میلگردها باید از
فلکه هایی استفاده شود که قطر آنها
برای نوع فوالد مورد نظر مناسب باشد.
میزان سرعت خم کردن میلگردها
باید متناسب با نوع فوالد و دمای
محیطی اختیار شود .سرعت خم
کردن میلگردهای سرد اصالح شده
باید به طور تجربی تعیین شود.
در هوای سرد و در شرایطی که
دمای میلگردها از  5کمتر باشد ،باید

از خم کردن آنها خودداری کرد.
به طور کلی باز و بسته کردن
خم ها به منظور شکل دادن مجدد به
میلگردها مجاز نیست ،مگر در موارد
استثنایی که دستگاه نظارت اجازه
دهد .در این صورت نیز کلیۀ میلگردها
را باید از نظر ترک خوردگی بازرسی
و کنترل کرد.
خم کردن میلگردهایی که یک سر
آنها در بتن قرار دارد مجاز نیست مگر
آنکه در طرح مشخص شده باشد یا
دستگاه نظارت اجازه دهد.
برای خم کردن میلگردهای به قطر
 36میلی متر به باال و با زاویۀ بیش از
 90درجه ،به روش های خاصی نیاز
است.

مراحل ساخت (خم کردن) میلگردهای راستا (سیتکا):
 1پس از انتخاب میلگرد موردنظر ،در صورتی که میلگرد صاف نباشد ،آن را با
وسایل مربوط صاف کنید.
 2میلگرد را در طول الزم (طول پزیسیون به اضافۀ قالب های انتهایی) به
وسیله قیچی یا سایر وسایل برش میلگرد ،قطع کنید.
 3محل نقطه عطف خم را با گچ ،مدادشمعی یا سنگ های چرب عالمت گذاری
کنید.
 4پس از قرار دادن میلگرد در بین خارهای صفحۀ خم کن ،آچار  Fرا ،با توجه
به قطر میلگرد ،در فاصلۀ مناسب از خار خم کن قرار دهید.
 5با وارد کردن نیرو در جهت الزم ،قالب انتهایی اول را به وجود آورید.
 6از نقطه عطف قالب اول ،طول پزیسیون را به وسیله متر جدا کرده و با زدن
عالمت ،نقطه عطف قالب دوم را روی میلگرد مشخص کنید.
 7میلگرد را با توجه به محل قرارگیری محل نقطۀ عطف ،بین خارخم کن
و خار نگهدارنده صفحۀ خم کن قرار داده ،پس از کنترل اینکه قالب انتهایی
اول ،کام ً
ال در صفحۀ افقی قرار گرفته باشد ،قالب انتهایی دوم را به وجود آورید.
 8اندازۀ پشت تا پشت میلگردخم شده را با مترکنترل کنید.
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مراحل ساخت خاموت:
 1میلگرد الزم را انتخاب و در صورت
نیاز آن را صاف کنید.
 2طول الزم برای ساخت میلگرد را
روی آن عالمت گذاری کرده و آن را
با قیچی ببرید.
 3قالب یا خم اول را با در نظر گرفتن
نکات الزم ایجاد کنید .خم مناسب
معموالً خم  135درجه می باشد.
 4بر روی میلگرد ،ضلع اول خاموت
را با متر نواری از نقطه عطف قالب
(خم) اول اندازه گیری و عالمت گذاری
نموده و آن را با رعایت کلیه نکات فنی
الزم خم کنید.
 5طول ضلع خم شده را کنترل
کنید( .در قالب های با خم  90درجه
طول ضلع از پشت تا پشت قطعه
اندازه گیری می شود)
 6اضالع بعدی خاموت را نیز با توجه
به شکل یا نقشۀ آن ایجاد کنید.
مراحل ساخت یک صفحه قالب
چوبی:
 1با توجه به ابعاد صفحۀ قالب،
تخته های مورد نیاز انتخاب و در
صورت لزوم بریده می شوند به طوری
که طول آنها حدود  3تا  4سانتی متر
بلندتر از طول صفحۀ قالب باشد و
در ضمن ،مجموع عرض آنها حدود
2سانتی متر بیشتر از عرض تمام شدۀ
قالب باشد.
 2تخته ها را در کنار هم ،روی میز
کار طوری قرار دهید که سمت چپ
(جوان) تخته ها به سمت باال بوده
فقط سمت راست (پیر) آخرین تخته
(تخته ای که قرار است بریده شود) رو
به باال باشد.
 3لبههای عرضی تختهها را از یک
طرف به تخته صاف (شمشۀ کمکی)
بچسبد؛ بهطوری که لبۀ صاف طولی

تختهای که احتیاج به برش ندارد یا
شمشۀ کمکی زاویه تقریباً  90درجه
داشته باشد.
 4تخته ها با تنگ به آرامی و بدون
فشار زیاد به یکدیگر می چسبند .در
صورت وجود درز زیاد بین تخته ها
سعی شود با جا به جا کردن تخته ها
(جور کردن) ،درزها از بین بروند و
چنانچه باز هم درزی باقی ماند می توان
با بریدن و رنده کردن طولی لبه های
تخته ،درزها را از بین برد.
 5به اندازه عرض صفحۀ قالب ،با
رعایت نکات فنی آموخته شدۀ قبلی،
روی تخته ای که قرار است بریده شود
در دو نقطه عالمت گذاری و خط کشی
می شود.
 6پس از باز کردن تنگ ها تختۀ
خط کشی شده به صورت طولی (مطابق
دستور العمل برش صحیح)کام ً
ال دقیق
بریده شود.
 7پس از برش تخته آن را در کنار
تخته های دیگر قرار می دهند ؛ به
گونه ای که این بار سمت چپ آن رو به
باال باشد( .مانند بقیۀ تخته ها)
 8تخته ها با تنگ جمع شده و اندازۀ
عرضی صفحۀ قالب کنترل می شود.
 9به فاصلۀ تقریباً 1/5سانتی متر از
یک لبۀ بدنه ،خط گونیایی در عرض
تخته ها (برای برش عرضی) رسم
می شود.
 10از خط کشیده شدۀ عرضی ،طول
قالب جدا و عالمت گذاری می شود و از
این نقطه هم یک خط گونیایی عرضی،
(برای برش عرضی طرف دیگر) رسم
می شود.
 11خطوط پشت بندهای ابتدا و انتها به
فاصلۀ الزم (بر اساس وضعیت کار مث ً
ال
ضخامت تخته یعنی  2/5سانتیمتر و
غیره) به موازات خطوط رسم شده (خطوط
برشهای عرضی) کشیده میشوند.
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 12دو پشت بند ابتدایی و انتهایی
به صورت صحیح با میخ به تخته ها
وصل می شوند.
 13با توجه به فاصله پشت بند اول
تا آخر ،فواصل پشت بند های وسط
مشخص و عالمت گذاری شده و پس

از خط کشی با گونیا ،پشت بند های
وسط نیز کوبیده می شوند.
 14پس از بازکردن تنگ ها صفحۀ
قالب از محل خط کشی عرضی با دقت
بریده می شود.

مراحل رنده کردن تخته با رندۀ دستی
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الف) آماده کردن رنده برای رنده کردن(رندیدن):
 1تیز بودن تیغ رنده :تیغ رندۀ تیز ،کار را آسان می کند ،بنابراین باید تیغ
رنده همیشه به اندازۀ کافی تیز باشد.
تیغ رنده را با سنگ دستی یا ماشینی تیز می کنند .تیز کردن تیغ رنده معموالً با
سنگ نفت (سنگ مخصوص تیز کن) انجام می شود .برای این کار ابتدا از سنگ
زبر و سپس از سنگ نرم استفاده می شود.
 2تنظیم تیغ رنده :هر قدرعمق برش (مقدار بیرون زدگی تیغ از کف رنده)
بیشتر باشد در هنگام کار پوشال بیشتری برداشته می شود.
با نگاه کردن به کف رنده می توانید عمق برش را ببینید .با پیچاندن پیچ تنظیم
«تنظیم قورباغه ای»عمق برش را می توان تنظیم کرد .با حرکت دادن «اهرم
تنظیم جانبی» ،تیغ رنده به چپ یا راست متمایل می شود .به طور کلی تیغ رنده
باید طوری تنظیم شود که تراشه هایی یکنواخت از تخته بردارد.
ب) استقرار و جلوگیری از حرکت تخته:
 1تخته را طوری روی میز قرار دهید که رنده در جهت طولی الیاف حرکت کند
و در صورت وجود کاس در تخته ،طرف کاس آن را روی میز بگذارید.
 2قطعه کار به هنگام رنده کردن نباید هیچگونه حرکتی داشته باشد .با در نظر
گرفتن حرکت یک طرفۀ رنده (از عقب به جلو) ،با ایجاد مانعی در جلوی قطعه
کار ،از حرکت آن جلوگیری کنید .برای آنکه بتوانید رنده را تا آخر تخته هدایت و
از تمام سطح پوشال برداری کنید ضخامت مانع را از ضخامت تخته کمتر بگیرید.
 3قطعه کار به هنگام رنده کردن نباید هیچ گونه حرکتی داشته باشد .با در
نظر گرفتن حرکت یک طرفۀ رنده (از عقب به جلو) ،با ایجاد مانعی در جلوی
قطعه کار ،از حرکت آن جلوگیری کنید .برای آنکه بتوانید رنده را تا آخر تخته
هدایت و از تمام سطح پوشال برداری کنید ضخامت مانع را از ضخامت تخته
کمتر بگیرید.
ج) رنده کردن:
 1رنده را طوری در دست بگیرید که مشته در دست چپ و دسته آن در دست
راست شما باشد.
 2در یک محل ثابت بایستید و رنده را به موازات الیاف با فشار یکنواخت بر
روی چوب حرکت دهید.

 3در شروع رنده کاری ،درحالی که به مشته رنده فشار وارد می کنید ،رنده را
به طرف جلو حرکت دهید.
 4وقتی رنده به وسط تخته رسید ،ضمن حرکت رنده به جلو ،با هردو دست
فشار عمودی وارد کنید.
 5در انتهای کار فقط با دست راست به قسمت عقب رنده فشار قایم وارد کنید
و دست چپ را برای کنترل هدایت رنده به کار ببرید.
 6رنده را به آرامی و بدون فشار ،به عقب بکشید و عمل رنده کردن را ادامه
دهید تا سطح مورد نظر به دست آید.
در حین رنده کردن ،سطح کار را پی در پی با خط کش یا زبانۀ گونیا کنترل کنید
تا سطح تخته کام ً
ال صاف شود.
 7برای رنده کردن ضخامت (نر) تخته ،ابتدا تخته را درگیره ثابت نگاه دارید و
سپس آن را رنده کنید .برای رنده کردن صافی و گونیایی بودن لبه های تخته را
با گونیا کنترل کنید.

نکات ایمنی
نکات کلی ایمنی در کارگاه قالب بندی:
بیشتر وسایل و ماشین آالت کارگاه قالب بندی ،برای بریدن و شکل دادن به
چوب ،دارای تیغه های تیز و برنده هستند .از این رو الزم است برای به کارگیری
بدون خطر آنها ،نکات ایمنی کام ً
ال رعایت شوند.
ایمنی فردی:
 1لباس کار مناسبی بپوشید و سر و چشمان خود را در مواقع لزوم ،به کمک
کاله ایمنی و عینک ،در مقابل خطرات محافظت کنید.
 2در هنگام کار ،به ویژه کار با دستگاه های برقی ،تمام حواس خود را به کار
متمرکز کنید.
 3میز و محیط کار خود ،به خصوص اطراف ماشین ها را ،در وضعیتی مرتب و
پاکیزه نگه دارید.
 4سعی کنید که دقت کردن عادت همیشگی شما باشد و هیچ گاه احتیاط را
از دست ندهید.
ایمنی وسایل:
 1وسایل را در بهترین وضعیت کاری نگهداری کنید.
 2قطعه ای را که بر روی آن کار می کنید ،در حین عملیات ،محکم نگه دارید.
(مث ً
ال آن را با گیره به میز کار محکم کنید)
 3پس از آنکه با طرز استفاده از وسایل به خوبی آشنا شدید ،از آنها تنها برای
منظوری که طرح شده اند ،استفاده کنید و در کار با بعضی وسایل دستی خاص،
قلم ها و مغارها ،احتیاطی مداوم به عمل آورید و هیچ گاه به خطا از آنها استفاده
نکنید.
 4همیشه وسایل را درمحل صحیح خود قرار داده و تیغه های تیز را در برابر
برخورد با قطعات سخت یا تماس با بدن محافظت کنید.
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ایمنی دستگاه های برقی:
 1قبل از آشنایی با طریقۀ صحیح به کار گیری دستگاه های برقی ،به کار
کردن با آنها مبادرت نورزید.
 2هرگز در هیچ وضعیتی ماشین ها را در غیاب استاد کار و بدون اجازۀ او به
کار نیندازید.
 3محل کلید قطع و وصل دستگاه های برقی را کام ً
ال به ذهن بسپارید تا در
موقع بروز خطر بتوانید سریعاً دستگاه را خاموش کنید.
 4برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی حتی االمکان از کفش تخت الستیکی
استفاده شود ،هرقدر کابل برق کوتاه تر باشد ،خطر برق گرفتگی کمتر می شود.
اتصال کابل ها به صورت صحیح و توسط افراد وارد انجام شود .در صورت امکان
از پریز ارت دار استفاده شود.
 5از تمام محافظ هایی که برای دستگاه در نظر گرفته اند ،استفاده کنید.
 6در هنگام کار با ماشین هایی که حرکت دورانی دارند ،داشتن شال گردن،
گردن بند آویزان و غیره بسیار خطرناک است.
 7قبل از روشن کردن ماشین ،همۀ تنظیم های الزم را به صورتی صحیح و
کامل انجام دهید.
 8هیچ گاه در موقع کارکردن با ماشین ،آن را تنظیم ،پاک یا روغن کاری نکنید.
تذکر مهم:
چون ماشینهای نجاری دارای سرعت زیادی هستند ،در هنگام کار کردن با این
وسایل ،متأسفانه تاکنون بر اثر عدم دقت و توجه کافی ،انگشتان و دستهای
زیادی قطع شده است .بنابراین توصیۀ اکید میشود که دانشآموزان در هنگام
کار با این وسایل دقت کافی به عمل آورند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
موارد ایمنی که باید در اجرای برش وخم میلگرد رعایت نمود:
 1توجه ویژه به این موضوع که رعایت ایمنی مهم ترین عامل حفظ سالمت
و بهداشت فرد و افرادی می باشد که در داخل کارگاه مشغول به کار می باشند.
 2تمرکز کامل حواس هنگام کار با وسایل برش میلگرد.
 3توجه به اطراف هنگام حمل و کار با میلگرد:
موقع حمل میلگرد در داخل کارگاه های آموزشی جهت جلوگیری از آسیب
زدن به سایر افراد توصیه می شود آن را به صورت عمودی حمل نمایند( .معموالً
طول میلگرد در داخل کارگاه آموزشی محدود است)
به دلیل نزدیک بودن فاصله میزهای کارگاهی هنگام کار با میلگرد توجه به
اطراف امری ضروری است.
 4استفاده از وسایل ایمنی فردی.
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اصول ایمنی کار با اره های دستی:
 1تخته ای را که می خواهید ببرید ،در گیرۀ میز کار محکم کنید.
 2در صورت عدم استفاده از گیره ،تخته را روی خرک قرار دهید و مطمئن
شوید که موقع اره کردن ،تخته ها جابه جا نخواهد شد و حتی المقدور ارتعاش
نخواهد داشت.

 3هیچ گاه در هنگام بریدن ،با انگشت به اره جهت ندهید.
 4دست آزاد را نزدیک تیغه اره قرار ندهید.
 5تخته های باریک ،سه الیی و فیبر را با اره دستی که دندانه های ریز دارد اره
کنید.
 6مواظب باشید اره با میخ یا اشیای سخت دیگر برخورد نکند ،زیرا ممکن است
دندۀ آن بشکند یا کج شود و در نتیجه اره در کار گیر می کند.
 7پس از پایان کار دندانه های اره را رو به داخل میز کار قرار دهید یا آن را در
جای خود آویزان کنید.

وسایل و کاربرد آنها
وسایل خم زدن میلگردها:
میز کار (برای خم میلگرد)

صفحۀ خم کن میلگرد:
تکیه گاه
خار خم کن

خار خم کن

1ـ فاصلۀ  bباید متناسب با قطر میلگرد مورد خم باشد.
2ـ قطر  aباید متناسب با قطر میلگرد مورد خم باشد یا از غلتک استفاده شود.
شکل دو نمونه صفحۀ خم کن میلگرد
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دستگاه کشش و صاف کردن میلگرد :

دستگاه کشش برقی برای صاف کردن میلگرد
پتک و سندان

آچار خم کن میلگرد(آچار )F
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دستگاه میلگرد خم کن برقی:

دستگاه گره زن اتوماتیک:

تخته های مورد استفاده در قالب بندی چوبی:
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ابزار مورد استفاده در قالببندی چوبی
 1متر نواری:
یکی از ساده ترین ابزارهای اندازه گیری طول ،متر نواری فلزی است که بر حسب
متر ،سانتی متر و میلی متر مدرج می شود.

 2گونیا:
برای اجرای کنج قائم در قالب بندی
معموالً از گونیاهای فلزی ثابت
 )45( 90درجۀ بلند و متوسط
استفاده می شود .بعضی گونیاها
دارای تقسیمات سانتی متر و
میلی متر هستند که از آنها برای
اندازه گیری هم استفاده می شود.
 3مداد:
مداد وسیلۀ ترسیم خطوط یا عالمت گذاری است .استفاده از مداد رنگی برای
خط کشی و عالمت زدن بر روی تخته مناسب تر است.
 4ا ّره های دستی:
اره نوار فوالدی است که لبه آن دندانه شده و چنانچه روی چوب کشیده شوند
به علت برندگیشان (با نیرویی که به آنها اعمال می شود) ،در چوب شکاف ایجاد
می کنند و در صورت ادامه این عمل چوب بریده می شود .ضخامت تیغه ها و
زوایای دندانه ها در اندازه های مختلف بنا به نیاز ،متغیر است که با در نظرگرفتن
نوع کار (نوع چوب ،جهت برش ،دقت مورد نیاز و )...تیغه مناسب انتخاب می شود.
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 5رنده دستی:
به وسیله رنده الیه های باریک اضافی (پوشال) را از سطح تخته می تراشند و آن
را صاف می کنند .همچنین می توان برای هم عرض کردن تخته ها و یک گندگی
کردن (هم ضخامت نمودن) تخته و چوب از رنده استفاده نمود.
رنده ها به دو نوع چوبی و فلزی ساخته می شوندکه کارکرد مشابهی دارند ولی
نوع فلزی آن از دوام بیشتر و امکان تنظیم راحت تر برخوردار است.
اهرم کالهک
تیغه

کالهک (بن افشار)

اهرم تنظیم جانبی
دسته
دسته (مشته)

بدنه (کوله)

پیشانی

 6چوب سا:
برای برداشتن الیه های اضافۀ کوچک چوب که امکان
برداشتن آنها با اره و رنده وجود ندارد ،از چوب سا
استفاده می کنند.
گاهی اوقات الزم است انحناهایی در قالب به وجود آید
که در این صورت نیز چوب سا وسیلۀ مناسبی خواهد
بود.
آج چوب سا

چوب سا

چوب سا نیم گرد
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چوب سا به شکل تخت ،نیم گرد و
گرد با آج های ریز و درشت و در
طول های مختلف وجود دارد .از
چوب ساهای درشت برای خشن
تراشی و از نوع نرم برای به دست
آوردن سطوح صیقلی استفاده
می کنند و برای کارایی بهتر الزم
است در حین کار چوب سا به طور
متناوب با برس سیمی پاک شود.

چوب سا گرد

 7مغار:
ابزاری است فوالدی و سخت و با لبۀ تیز که دارای دسته محکم (از چوب سخت)
است و برای کنده کاری ،کام زنی و شکل دادن چوب در قسمت هایی که اره
کارایی ندارد ،از آن استفاده می کنند.
مغار

 8گیره:
برای نگهداری تخته به میز کار و برای برش یا اتصال موقت چند تخته به هم،
از گیره استفاده می شود.
انواع گیره:
الف) گیره فلزی رو میزی:
این گیره ثابت بوده و همیشه بر روی میز کار نصب است و می توان از آن برای
ثابت نگه داشتن تخته در موقع کار استفاده کرد.
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ب) گیره دستی کوچک و بزرگ (پیچ دستی):
این نوع گیره ها دارای دسته ای رزوه شده هستند که با پیچاندن آنها می توان
تخته ها را به صورت موقت به یکدیگر اتصال داد یا آنها را به میز کار محکم کرد.

 9چکش نجاری:
وسیلۀ کوبیدن میخ به تخته و غیره چکش است .چکش های میخ کش دار ،برای
خارج کردن میخ از تخته به کار می روند و بر دو نوع اند ،چکش میخ کش دار صاف
و چکش میخ کش دار منحنی .کشیدن میخ با چکش منحنی آسان تر است ،ولی
در گوشه ها که محدودیت فضایی وجود دارد ،چکش صاف بهتر عمل می کند.
اندازه چکش با جرم سر آن مشخص می شود که از  200گرم تا  570گرم
ساخته می شود .در کارهای قالب بندی معموالً از چکش  500گرمی استفاده
می شود.
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